
 

Apstiprināts:                                                                                                                                                       

Talsu novada  Sporta skolas direktors: K. Sakniņš. 
 
 

NOLIKUMS 

Talsu čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanas sprintā. 

1. Mērķis un uzdevums: Popularizēt un attīstīt smaiļošanu un kanoe airēšanu Talsu novadā.                                               

Pilnveidot bērnu sacensību  pieredzi, veicināt  veselīgu dzīvesveidu, celt personīgo  meistarību.                                           

Dot  iespēju, sportistiem nodibināt savstarpējos kontaktus un izveidot  pieredzes apmaiņu.                                                         

Noskaidrot labākos smaiļotājus un kanoe airētājus. 

2. Norises vieta un laiks: Sacensības notiek  2020.gadā 12. septembrī Talsos. Vilkmuižas ezerā.                                

Sacensību sākums 12. septembrī plkst. 12:00 

3. Vadība un organizācija: Sacensības organizē un vada Talsu novada Sporta skolas Smaiļošanas 

un kanoe airēšanas  nodaļa un Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centrs. 

4. Sacensību dalībnieku vecumu grupas un sacensību programma.  

Distances: 

2001.g.dz. un vecāki.g.dz.Vīrieši K - 1; C - 1; 200m un 200m           Sievietes K - 1;  200m un 200m 

2002.g.dz. - 2003.g.dz. juniori: K - 1; C - 1; 200m un 200m; juniores: K – 1; 200m un 200m;                                                                                                                              

2004.g.dz. - 2005.g.dz. jaunieši:  K - 1; C - 1; 200m un 200m;        Jaunietes: K - 1; 200m un 200m;                                                                                                                            

2006.g.dz. - 2008.g.dz. zēni:  K - 1; C - 1; 200m un 200m;  Meitenes:  K - 1; 200m un 200m;                   

2009.g.dz. un jaunāki zēni: K - 1;C - 1 200m un 200m;                Meitenes: K - 1; 200m un 200m 

 

5. Vērtējums: Sacensības notiek 200m distancē, sportisti veic divus braucienus. Sportisti tiek vērtēti 

pēc abu veikto braucienu kopvērtējuma. Uzvarētājs tiek noteikts pēc vismazāk izcīnīto punktu 

kopsummas. Ar iegūtu vienādu punktu skaitu  kopvērtējumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš 

būs uzrādījis ātrāko laiku distancē. 

6. Apbalvošana:  1. – 3.  vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām. Sacensību uzvarētājus apbalvo ar 

kausu. 

7. Pieteikumi: Pieteikums sūtīt  uz e – pastu: skolusports@talsi.lv līdz 09.09.2020. Neskaidrību 

gadījumā zvanīt 26394514 TNSS sporta organizatoram Kārlim Vanagam. Pēc 09.09.2020. pieteikumi 

netiek pieņemti 

8. Dalībnieku uzņemšana: Izdevumus,  kas saistīti ar sacensību rīkošanu, sedz  Talsu novada Sporta 

skola un Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centrs.                                                                                                                                            

Visus izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.        

 

 



 

9. Noteikumi: 

9.1. Sacensību dalībnieki 2006.g.dz. un jaunāki startē ar glābšanas vestēm. 

9.2. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu 

atbildību par savu, vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā, veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances 

veikšanai, kā arī stingri ievēro uz ūdens paredzētos drošības  noteikumus un sacensību nolikumu.  

9.3. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem 

tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem 

sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.  

9.4. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes 

gadījumiem trasē. 

9.5. Apstiprinot savu dalību sacensībās un iepazīstoties ar nolikumu, dalībnieki atsakās no jebkādu 

pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām 

iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt 

zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā. 

9.6. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no 

personīgās atbildības.                                     

10. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŢOŠANAS PASĀKUMI 

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir jāievēro valstī 

spēkā esošie MK noteikumi nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai". 

 

 

Nolikums ir oficiālais uzaicinājums uz sacensībām.                                                                                                                              

Sacensību galvenais tiesnesis: R. Akmens. 29826779                                                                                                          

Sacensību galvenā sekretārs: V. Marinkovic. 

 

 

 

Sagatavoja 

Kārlis Vanags 

26394514 


